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Javaslat a lakás-akadálymentesítési támogatási rendszer új koncepciójához 

 
 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) 
képviseletében az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmet a lakás-akadálymentesítési támogatási rendszer 
új koncepciójának kidolgozása során. 
 
Az elmúlt néhány hónapban több, mozgáskorlátozott embereket érintő fontos kérdésben egyeztetett a 
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság és a MEOSZ. A súlyosan 
mozgáskorlátozott személyeket illetően a gépjárműszerzési támogatás terén elmozdultunk konstruktív, 
innovatív megoldások irányába. Azt reméljük, hogy ezen a területen is hosszú távú megoldást eredményező 
konstrukció fog kialakulni. A Szövetség ebben a műhelymunkában is konstruktív szakmai partner tud lenni!  
 
A Szövetség elnöksége stratégiai értekezletén külön foglalkozott a kérdéssel, és arra a döntésre jutott, hogy 
kezdeményezi az 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról által szabályozott 
akadálymentesítési támogatás szükségletalapú rendszerének kialakítását. Azt el kell ismernünk, hogy a 
kormány 2016. évi intézkedése kedvező átmeneti intézkedés, mivel a támogatás duplájára történő emelését 
irányozta elő és mentesítené az igénylőket a pénzintézet részére történő ügyintézési díj fizetése alól. Jelentős 
előrelépésként értékeljük azt is, hogy indokolt esetben 10 évente igényelhetővé vált. Szövetségünk ennek 
ellenére az igénylők panaszaival szembesül, mivel az ügyintézés során a pénzintézetek a kormány döntését 
figyelmen kívül hagyva, azzal időközönként ellentétes eljárást folytatnak. Mindenképpen pozitívan értékeljük, 
hogy az 1988-ban kialakított régi helyett új gondolkodás és elv mentén szeretnék újrafogalmazni a támogatási 
rendszer koncepcióját. Ezt a munkát szeretnénk segíteni, hisz közös érdekünk!  
 
 
Nemzetközi és hazai jogszabályokon alapuló emberjogi alapvetések 
 
Rögzítenénk, hogy az Egyezmény kihirdetésével Magyarország elismerte a fogyatékos emberek, beleértve a 
fokozottabb támogatást igénylő emberek jogát a megfelelő életminőséghez saját maguk és családjuk 
számára, beleértve a megfelelő élelmet, ruházatot és lakhatást, továbbá az életkörülmények folyamatos 
javítását, és megteszik a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy e jog érvényesülését bármiféle 
fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetéstől mentesen védjék és támogassák. (28.cikk). 
Továbbá „a fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének és az élet valamennyi területén 
történő teljes körű részvételének lehetővé tétele érdekében a részes államok megfelelő intézkedéseket 
tesznek, hogy másokkal azonos alapon biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára a fizikai 
környezethez, a közlekedéshez, az információhoz és kommunikációhoz, beleértve az információs és 
kommunikációs technológiákat és rendszereket, valamint más, nyilvánosan hozzáférhető vagy rendelkezésre 
álló lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mind városi, mind vidéki területeken. Ezek az 
intézkedések, amelyek magukban foglalják a hozzáférési akadályok és korlátok beazonosítását és 
felszámolását, többek között a következőkre vonatkoznak: épületek, utak, közlekedés és más bel- és kültéri 
létesítmények, így iskolák, lakóházak, egészségügyi létesítmények és munkahelyek;” (CRPD 9. cikk 1.a). 
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Az Alaptörvény XXII. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez 
méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa. 
 
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
rögzíti továbbá, hogy a fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és 
biztonságos épített környezetre, valamint joga van a fogyatékosságának, személyes körülményeinek 
megfelelő lakhatási forma megválasztásához. 
 
A jelen gyakorlat hiányosságai 
 
A Kormány a mozgássérült emberek lakásigényének kielégítése érdekében megalkotta a lakáscélú állami 
támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletet, melyben a mozgáskorlátozott személyek részére 
közvetlen, vissza nem térítendő állami támogatásként nyújtja az akadálymentesítési támogatást, lakás 
építéséhez, vásárlásához, valamint az akadálymentesítés többletköltségeire. Korábban a támogatás a 
106/1988. (XII.26.) MT rendelet és a 77/1988 (XII.27.) PM-ÉVM rendelet alapján működött. 
 
A jelenlegi akadálymentesítési támogatási rendszer kapcsán azonban ki kell mondani, hogy ma már nem tölti 
be a 28 évvel ezelőtt hozzá fűzött reményeket, mert nem biztosítja a mozgáskorlátozott személyek számára a 
teljeskörű akadálymentesítés lehetőségét. A MEOSZ az elmúlt évtizedben többször nyújtott be javaslatokat a 
támogatási összeg megemeléséért. Idén a szociális törvény módosításánál külön előterjesztésben kértük a 
mozgáskorlátozott fiatalok otthonteremtési támogatásának megemelését – eredménytelenül. 
 
A lobbi folytatásának legitimitását adja, hogy Szövetségünket folyamatosan keresik meg azok az érintettek, 
akik több éve lakásuk foglyai. A mozgáskorlátozott emberek teljes értékű életének egyik alapfeltétele az 
akadálymentes lakás és lakhatás megléte. Alábbiakban idézünk egy heine-medines hölgy tagunk leveléből, 
aki állapotrosszabbodás miatt kényszerült kerekesszékbe: 
 
„Ha van a lakásban küszöb és egyedül vagy otthon, be vagy zárva egyetlen helyiségbe. Ha kevés a tér és kerekesszékkel 
próbálsz közlekedni, garantáltan levered, lehorzsolod az ujjaidról a bőrt, miközben próbálsz eljutni a bútorok között 
valahová. Közben várod, hogy érjen már haza valaki, hogy ki tudj menni a toalettre megőrizve emberi méltóságodat. 
Persze ha saját vizeleted szagolva vagy kénytelen várni valakire, akkor a méltóságod oda, de legalább nem feszít a 
hólyagod. Ha éhes vagy és valahogy kijutsz a konyhába, kerekesszékből nem éred fel a mikrót, nem éred el a tányért, a 
tűzhelyet, vagy a mosogatót. Megvárod, míg valaki ráér és kiszolgál. Ha fürdeni akarsz, nincs intimitás, hiszen egyedül 
nem tudsz se be, sem kiszállni a kádból. Vársz, hogy valaki segítsen. Ha egyedül vagy és csöngetnek, nem tudsz ajtót 
nyitni. Bent lapulsz és várod, hogy menjen már el, hiszen mindvégig azt éled meg, hogy nem vagy képes kinyitni az ajtót. 
Te nem vagy egész, te nem döntesz önállóan a legalapvetőbb szükségleteid kielégítésében sem, mindig várod, hogy 
valaki ráérjen, hazaérjen, stb…Elveszted önbecsülésedet, kiszolgáltatottá válsz. Vársz, és nem akarsz útban lenni, nem 
akarsz semmit. Leszűkülsz és beszűkülsz.” 
 
Ez a levél 2016-ban, napjainkban íródott... 
 
Bízunk abban, hogy az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre szóló 
intézkedési tervének 7.2 számú intézkedés által életre hívott bizottság a támogatási rendszer átalakításánál 
rendszerszintű változásokat fog javasolni! 
 
a.) A 28 évvel ezelőtt megalkotott rendszer a medikális szemléletet követi, az akadálymentesítés 
minőségét, nagyságát az összeg befolyásolja a szükséglettel szemben: 
 
A támogatás odaítélésében 1988-2011-ig a MEOSZ tagszervezetei voltak „az első lépcső”. A kollégáink 
amellett, hogy a papírmunka logisztikáját és adminisztrációját elvégezték, tanácsokat is adtak a 
sorstársaknak. Jelenleg az érintett jogosultságát orvosi papírokkal igazolja, és az összeghatárig választ az 
akadálymentesítésre váró munkálatok közül. Az eljárás során az orvosi papírjaiból nyert információhoz 
párosítják a műszaki dokumentációt és az abban akadálymentesítésre vonatkozó részt. Az egyén 
rehabilitációjának, társadalmi részvételének segítése nem szempontja a folyamatnak. 
 
b) Bizonytalan, bürokratizált ügyintézési folyamat: 
 
A támogatás megítélését az állam a pénzintézetekre bízta, akik olykor a jogszabályi rendelkezésekkel 
ellentétesen, vagy azt felülírva követelnek a mozgáskorlátozott személyektől igazolásokat (pl.: közjegyzői 
okiratot kértek magánokirat helyett), valamint egészségügyi dokumentumokat. A gyakorlatuk bizonytalan, 
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különbségek vannak az egyes pénzintézetek, és a pénzintézetek fiókjai között is. Jelen rendszerben a 

mozgáskorlátozottaknak kell – többször is – felkeresniük a pénzintézeteket. Elmondásaikban hátrányos 

megkülönböztetésről is beszámolnak, szélsőséges eset volt, amikor az ügyintéző a gondnokság alá helyezést 
kérte számon magától az érintettől. A beérkező panaszok arról is szólnak, hogy a kormány szándékától 
eltérően további díjak befizetését írják elő az igénylők számára. 2015-ben az OTP centralizálta a támogatás 
ügyintézését, ezáltal az ügyintézéssel foglalkozó fiókok száma jelentősen csökkent. Így a legnagyobb 
közlekedési hátrányban érintett társadalmi csoportot több órát kitevő utazásra kényszerítik. Abban az 
időszakban, amikor a MEOSZ végezte a feladatot, ezek a problémák nem álltak fent. 
 
c) A teljes körű akadálymentesítés nem kerül felmérésre, kialakításra: 
 
Teljes körű akadálymentesítésről akkor beszélhetünk, ha az igénylő lakáson belül tud közlekedni és 
kényelmesen élni: az adott helyiségeket, bútorokat azok funkcióinak megfelelően tudja használni, illetve el is 
tudja hagyni az adott lakóépületet. 
 
Az állam által jelenleg nyújtott 300.000,- Ft nem elégséges a lakáshasználattal összefüggő életvitel 
nehézségeit csökkentő, a rendeltetésszerű használatot biztosító műszaki akadálymentesítési munkák 
elvégzésére. Ráadásul a támogatás igénybevételét követően a jogosult személy, aki adott esetben csak a 
fürdőszobája akadálymentességét tudta megvalósítani, az újabb támogatást csak 10 év elteltével tudja újra 
igényeli. 
 
Sajnálatos módon a jelenlegi társadalmi helyzetben az is egyértelmű, hogy a mozgáskorlátozott személyek 
pénzügyi lehetőségei igencsak korlátozottak. (ld.: Egyezmény preambuluma t) pont) Munkavállalásuk, 
jövedelemszerzésük korlátozott, melynek következtében hitelfelvételi lehetőségük csekély, így viszont nem áll 
rendelkezésükre olyan forrás, melyből lakásuk akadálymentesítését meg tudnák oldani. Kutatásokra, 
tapasztalatokra alapozva kimondhatjuk, hogy a fogyatékosságban érintett közösségen belül a társadalmi 
marginalizáció, elszegényedés, szegregáció jelentős mértékben jelen van. Így a támogatási rendszer nem 
építhet arra, hogy a támogatáson felül jelentős megtakarításoknak vagy magas jövedelemnek köszönhetően 
az akadálymentesítésre szükséges saját forrás rendelkezésre áll. Az akadálymentesítés mértéke, annak 
bekerülési összege jelentős eltérést fog mutatni a fogyatékosság típusa és mértéke alapján. Előzetes 
számítások nélkül is megalapozott az az állítás, mely szerint a mozgásukban akadályozottak, azon belül is a 
súlyos mértékben sérültek és a halmozottan fogyatékos emberek lényegesen komolyabb műszaki 
megoldásokat, költségesebb berendezéseket, átalakításokat igényelnek. Egy szűkebb réteg érdekében a 
rendszernek tovább kell lépnie a „küszöbmentesítés, rámpa, kád cseréje tusolóra” problematikáján. 
Összetettebb megoldásokra kell törekedni: például a mennyezetre szerelt, lakáson belül több pontba történő 
mozgatást segítő rendszer kiépítése, vagy az önállóságot eredményező automatizálás irányába is. A 
személy szükséglete határozza meg a támogatás összegét, és ne az összeg az akadálymentesítés 
mértékét! 
 
A szükségletalapú támogatási rendszer indoklása, javaslatok: 
 
A támogatás volumenének növelése mindenképpen fontos, és nem csak a növelése, hanem annak a 
szükségletekhez történő igazítása. A lakás-akadálymentesítési folyamatoknak összhangban kell lenniük az 
egyén támogató eszközeivel és rehabilitációjával is. Célként kell kitűzni az adott lakás és bútorzat teljes és 
megfelelő akadálymentesítését. Célunk, hogy elérhetőek, és az érintettek számára ismertek legyenek azok az 
innovatív megoldások, melyek ma hazánkban csak szűk körben elérhetőek, pl. elektromosan mozgatható 
bútorok.  
 
A kibővített támogatási rendszer egyrészről elősegíti az egyén önálló, önrendelkező életvitelét, javítja az 
életminőségét, másrészről csökkentheti az állam szociális terheit, csökkenti a családtagok ápolási terheit is, 
és megelőzi a további állapotromlás kialakulását. 
 
A lakások ilyen formában történő teljes akadálymentesítése egyrészről nagyobb beruházásokat vonna maga 
után, másrészről növelné az ingatlanpiacon található akadálymentes lakások számát. Kiemelten igaz lenne ez 
akkor, ha az állam lehetőséget biztosítana a nagyobb volumenű akadálymentesítési támogatás új 
akadálymentes lakások vételárába történő beszámítására, mivel azzal hozzájárulna az ingatlanpiac 
bővítéséhez, valamint az építtetőket akadálymentes lakások építésére ösztönözné. 
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Az ellátások differenciálása helyett jobbnak tartjuk az ésszerű alkalmazkodás figyelembevételével 
hozott, az egyén lakókörnyezetének teljes körű akadálymentesítéséhez történő százalékos állami 
hozzájárulást, amely a legsúlyosabb esetekben a 100 %-os támogatottságot is eléri.  
 
Hangsúlyt kaphatnának új, innovatív megoldások, építészeti kialakítások, melyeket széles körben 
ismertté és elfogadottá tennénk. Az új támogatási rendszer disszeminációjában olyan állami, állampolgári 
együttműködésre irányítjuk a figyelmet, amely kiemeli, hogy a hátrányokat a környezettel való 
kölcsönhatásban kell értelmezni és kell megszüntetni.  
 
A rendelkezésünkre álló adataink alapján az igénylők száma jelenleg nem éri el az évi 500 főt. A felhasznált 
támogatási összeg a 2011 év előtti időszakban átlagosan 2 milliárd forint volt évente, ez 2015-ben már 
jelentősen lecsökkent, megközelítőleg évi 70 millió forintra.  
 
Mindezek alapján, és az ott megfogalmazott javaslatokon túl a lakástámogatási rendszerek felülvizsgálata 
kapcsán Szövetségünk az alábbiakat javasolja: 
 

1. szükséglet alapú támogatási rendszer kialakítása, 
2. támogatás összege százalékosan igazodjon az egyéni szükségletekhez, 
3. nagyobb éves költségvetési keret, 
4. a pénzintézetektől független szakmai szempontú eljárási rendszer kialakítása, 
5. a Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkárság és a MEOSZ-elnökség 

február 23-i közös ülésén megállapodás született arról, hogy a közlekedőképesség-minősítés 
rendszerének végrehajtásáról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet felülvizsgálatára munkacsoport 
jön létre, ez is szükséges az érintettek szempontjából, 

6. támogatjuk: „létre kell hozni egy ágazatközi, az érintett civil résztvevőkkel kiegészített munkacsoportot 
a lakás és lakókörnyezet akadálymentesítésének támogatási rendszerére vonatkozó felülvizsgálat, 
valamint a támogatási rendszer átalakítására vonatkozó javaslat kidolgozása céljából”. Számunkra ez 
azt jelenti, hogy az érintettek szövetségeinek bevonását kérjük a munkacsoportba! 

7. a társasházban élő mozgássérült emberek akadálymentesítési problémái összetettek, külön fejezetet 
érdemelne ez az ügy. Több megoldásra váró panasszal foglalkozunk párhuzamosan, mert a 
forráshiánytól kiindulva a lakóközösség okozta problémáig több tényező is akadályozza a megoldások 
megszületését;  

8. állapot rosszabbodása, egyéb indokolt esetben 10 évente igényelhető legyen a támogatás, 
9. közös háztartásban élők esetében összevonható legyen a támogatás, 
10. a sok évtizedes, ezen a területen szerzett szakértelme alapján vonják be a MEOSZ tapasztalati 

szakértőit (hálózat-továbbfejlesztés alatt) a támogatás ügyintézői, előkészítői szakaszába, az ETIKK 
szakmai háttér támogatásával, 

11. „Körülbástyázni” a rendszert az igénylő tekintetében nem indokolt, mert az úgynevezett „hétpontos” 
időszakot felváltotta a közlekedőképesség minősítés, amely ma például (combközéptől lefele) 
amputált személyeket nem enged be a támogatási rendszerbe, 

12. a bürokratikus rendszer kiváltására szakmai, komplex szemléletű, rehabilitációs és kliensközpontú 
struktúrát kell létrehozni. 

 
Tájékoztatom önöket, hogy az OTP és a MEOSZ között kezdeményezésünkre elindult egy egyeztetési 
folyamat. Az érintettek jelzéseire alapozva indítottuk el, mert a jelentős érdeklődés ellenére az elbírált ügyek 
száma alacsony.  
 
A fentiek a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnökségének hivatalos álláspontját 
képviselik, melyet stratégiai ülésén hozott meg.  
 
 
Budapest, 2016. április 10. 
 

A MEOSZ elnöksége nevében üdvözlettel: 
 
 

Kovács Ágnes 
elnök 

 


